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Capítulo I – Da Entidade 

Art. 1° - O Centro Acadêmico do Curso de Licenciatura em História - CLIO, 

sociedade civil sem fins lucrativos, apartidária, com sede e foro na cidade de 

Santarém, Estado do Pará, na Av. Marechal Rondon, é o órgão de 

representação estudantil do curso de História da Universidade Federal do 

Oeste do Pará. 

Parágrafo Primeiro – O Centro Acadêmico do Curso de História – CLIO 

reconhece a União Nacional dos Estudantes (UNE), a União dos Estudantes de 

Ensino Superior de Santarém (UES), e o Diretório Central dos Estudantes 

(DCE) da Ufopa, como entidades legitimas de representação dos Estudantes 

em seus respectivos níveis de atuação, reservando perante elas sua 

autonomia. 

Parágrafo segundo – Toda a ação efetuada em nome deste estatuto em 

conformidade com suas cláusulas provém do poder delegado pelos estudantes, 

e em seu nome será exercido. 

Art. 2° - O CLIO tem por objetivos: 

• Reconhecer, estimular e levar adiante a luta dos estudantes do curso de 

Licenciatura em História em defesa dos seus interesses; 

• Lutar pela ampliação da participação discente nos órgãos colegiados; 

• Organizar e orientar a luta dos estudantes, ao lado do povo para a 

construção de uma sociedade livre, democrática e sem exploração; 

• Estimular e defender qualquer tipo de movimento ou organização 

democrática autônoma que esteja orientada no sentido dos objetivos 

que constam neste estatuto; 



• Organizar os estudantes do Curso de Licenciatura em História na luta 

por uma Universidade crítica, autônoma e democrática; 

• Organizar e promover debates, encontros, pesquisas de caráter social, 

científico, cultural, artístico e político, no sentido de favorecer o 

aprimoramento da formação universitária; 

• Integrar-se aos demais centros acadêmicos da UFOPA na sede e no 

interior em prol de melhorias para a comunidade acadêmica. 

Capítulo II – Dos elementos da Entidade 

Art. 3° - São elementos do CLIO 

• Seu patrimônio; 

• Seus estudantes; 

Seção I – Do Patrimônio: 

Art. 4° - O patrimônio da entidade é constituído pelos bens que possui e outro 

que venha a adquirir, cujos rendimentos serão aplicados na satisfação dos 

seus encargos. 

Art. 5° - A receita da entidade é constituída por: 

• Dividendos; 

• Auxílios e subvenções; 

• Doações e legados; 

• Renda auferida em seus empreendimentos; 

Seção II – Dos Estudantes: 

Art. 6° - São estudantes do CLIO todos os alunos regularmente matriculados 

no curso de graduação da Licenciatura em História da Universidade do Federal 

do Oeste do Pará. 

Art. 7° - São direitos dos estudantes: 

• Votar, conforme as disposições do presente estatuto; 

• Participar de todas as atividades promovidas pelo CLIO; 

• Reunir-se, associar-se e manifestar-se nas dependências do CLIO, bem 

como, utilizar-se de seu patrimônio para realizar e desenvolver qualquer 

atividade que não contrarie o presente estatuto: 

• Ter acesso aos livros e documentos do CLIO, mediante requerimento. 



Parágrafo Único: O patrimônio do CLIO só poderá ser utilizado mediante 

solicitação escrita por parte dos interessados e autorização por parte da 

coordenação de finanças e/ou da coordenação geral. 

 

 

Art. 8° - São deveres dos estudantes do CLIO: 

• Cumprir e fazer cumprir o estabelecimento no presente estatuto, bem 

como as deliberações das instâncias do CLIO; 

• Lutar pelo fortalecimento da entidade; 

• Zelar pelo patrimônio moral e material da entidade; 

• Exercer com dedicação e espírito de luta a função de que tenham sido 

investidos. 

• Justificar com antecedência qualquer imprevisto que possa ocorrer para 

não efetuação da função deliberada. 

Paragrafo único: salva guardado casos especiais em que não se possa 

justificar com antecedência, sendo necessário que a justificativa seja feita 

em até 24 horas. 

Capítulo III – Da organização e do funcionamento da entidade: 

Art. 9° - São instâncias do CLIO: 

• Assembleia Geral; 

• Diretoria; 

• Coordenação Geral; 

Seção I – Da Assembleia Geral:  

Art. 10° - A Assembleia Geral é a instância máxima de deliberação da 

entidade. 

Art. 11° - A Assembleia Geral realiza-se: 

• Por iniciativa de, no mínimo metade (1/2) – mais um – dos membros da 

Diretoria do CLIO; 

• Por requerimento de 1/10 (um décimo) de sócio da Diretoria, que deve 

proceder imediatamente à convocação. 



Parágrafo Único – Toda a Assembleia Geral será convocada através de 

informativo fixado nos murais da Universidade (Rondon), o qual mencionará 

data, horário, local e pauta. 

Art. 12° - A Assembleia se realiza em uma única sessão, sendo feita uma 

primeira convocação, com presença mínima de 50% (cinquenta por cento) dos 

estudantes, e caso necessário será feita uma segunda convocação após 30 

(trinta) minutos, no mesmo dia e local com quórum mínimo de 20% (vinte por 

cento) dos estudantes, a fim de deliberar e aprovar os assuntos em pauta. 

Art. 13° - São atribuições da Assembleia Geral do CLIO: 

• Aprovar seu regimento interno; 

• Aprovar reformas no Estatuto, da mesma maneira citada no art. 12°. 

• Aprovar e alterar o regimento eleitoral; 

• Criar departamentos; 

• Deliberar sobre medidas de interesses dos estudantes; 

• Deliberar sobre os casos omissos do presente Estatuto. 

Parágrafo único: O Regimento Eleitoral deverá ser elaborado pela comissão 

eleitoral, escolhida em Assembleia Geral. 

Seção II - Da Diretoria: 

Art. 16°- A Diretoria do CLIO é a instância responsável pelo encaminhamento e 

execução das atividades da entidade. 

Art. 17°- Compete à Diretoria: 

• Representar os alunos do Curso de Licenciatura em História da UFOPA; 

• Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto, bem como, divulga-lo entre 

os estudantess; 

• Respeitar e encaminhar as decisões do CLIO; 

• Planejar e viabilizar a vida econômica da entidade; 

• Convocar a Assembleia Geral; 

• Convocar as eleições para a Diretoria do CLIO; 

• Apresentar relatório de suas atividades e balanço ao término do 

mandato; 



• Elaborar um cronograma das reuniões ordinárias do CLIO, a ser afixado 

nas salas de aula e demais locais para conhecimento dos alunos. 

• Decidir sobre casos omissos. 

Art. 18°- A diretoria CLIO compõe-se de: 

• 2 coordenadores gerais (Presidente e vice); 

• 1 coordenador de finanças; 

• 1 secretário; 

• 2 coordenadores de ensino, pesquisa e extensão (2 suplentes); 

• 1 coordenador de politicas estudantis; 

• 1 coordenador de imprensa e divulgação; 

• 1 coordenador de cultura e lazer. 

Parágrafo único – Em caso de desligamento definitivo de algum membro da 

diretoria, serão feitas eleições internas. 

Art. 19°- São responsabilidades específicas do CLIO: 

Da coordenação Geral 

• Representar pública e juridicamente a entidade; 

• Presidir as sessões da Assembleia Geral e da Diretoria; 

• Administrar juntamente com a coordenação de finanças a 

utilização dos patrimônios móveis e imóvel do CLIO; 

Da coordenação de Finanças no CLIO: 

• Executar o planejamento econômico aprovado pela Diretoria; 

• Apresentar balancete da entidade; 

• Rubricar os livros contábeis; 

Da Secretaria do CLIO: 

• Secretariar as Assembleias e reuniões da Diretoria; 

• Lavrar as atas das Assembleias Gerais e assiná-las em conjunto com 

o coordenador geral; 

• Secretariar as eleições da Diretoria; 

• Responsabilizar-se pelos arquivos da Diretoria; 



Da coordenação de Ensino, Pesquisa e Extensão no CLIO: 

• Organizar e apoiar a realização pela comunidade acadêmica de 

projetos de ensino, pesquisa e extensão; 

• Lutar por melhorias que dizem respeito ao ensino, pesquisa e 

extensão; 

• Organizar palestras, simpósios, congressos, fóruns e demais eventos 

científicos. 

Da Coordenação de Assuntos Estudantis no CLIO: 

• Apoiar, a partir de interesses, sejam eles universais ou específicos 

do Clio e de toda a comunidade academica, UNE, UES, C.A’S, D.A’S 

e DCE na luta pelos direitos estudantis, projetos culturais, 

resguardando a autonomia do CLIO. 

Da Coordenação de Imprensa e Divulgação: 

• Divulgar os eventos realizados pelo CLIO, por outros setores da 

UFOPA e por demais instituições; 

• Cuidar da confecção de informativos periódicos ou cartazes de 

divulgação; 

• Repassar à Diretoria do CLIO convites de possíveis eventos 

realizados por outras instituições ou pela UFOPA. 

Da Coordenação de lazer e cultura no CLIO: 

• Oferecer aos estudantes atividades de lazer esportivas ou não 

esportivas; 

• Organizar e apoiar atividades culturais dos acadêmicos. 

Parágrafo Primeiro – Os membros do CLIO são responsáveis civil e 

penalmente por seus atos. 

Parágrafo Segundo - Os coordenadores gerais possuem poder deliberativo 

em ocasiões especiais, tais como: reuniões com outras representações 

estudantis, encontros em outros Estados e em demais casos semelhantes. 

Parágrafo Terceiro – Pode-se acrescentar outros cargos à Diretoria de acordo 

com a necessidade do CLIO, após a aprovação em Assembleia Geral. 

Capítulo IV – Da eleição da Diretoria do CLIO: 

Art. 20° - A Diretoria se elege através de eleições diretas, sendo considerada 

vencedora a chapa que obtiver o maior número de votos válidos. 



Art. 21° - A eleição para a Diretoria se dá através de sufrágio universal, direto e 

secreto, em relação às chapas, para mandato de 1 (um) ano, ocorrendo na 

segunda quinzena de maio. 

Art. 22° - As chapas devem apresentar, no ato da inscrição, os nomes dos 

seus membros e indicar um dentre eles para fiscalizar o processo. 

Capítulo V – Da Comissão Eleitoral: 

Art. 23° - Da composição a Comissão Eleitoral será constituída por um 

representante de cada turma, sendo aluno regularmente matriculado no Curso 

de Licenciatura em História e escolhido em Assembleia Geral, podendo 

aumentar e/ou diminuir em número por certo período. 

• É facultado à comissão eleitoral ser composta por alunos 

pertencentes à mesma turma, caso não seja preenchido por 

representante de cada sala. 

• É expressamente vedada aos membros da comissão eleitoral a 

participação como candidato, fiscal de candidatos e nas campanhas 

eleitorais. 

Art. 24° - Compete à Comissão Eleitoral: 

• O presente regimento como documento máximo de orientação da 

eleição da diretoria do CLIO. 

• Conferir se os estudantes inscritos estão regularmente matriculados 

na universidade; 

• Providenciar junto à coordenação do curso a lista de presença oficial 

dos eleitores da universidade fornecida pelos órgãos competentes. 

• Providenciar as impressões das células para as eleições, dispondo 

os candidatos em ordem alfabética; 

• Admitir os fiscais designados pelos candidatos e facilitar-lhes os 

trabalhos; 

• Redigir a Ata de apuração com os resultados finais e as ocorrências; 

• Resolver os casos omissos; 

• Deliberar em primeira instância sobre pedidos de impugnação de 

urnas ou votos; 

• Coordenar o processo de apuração de votos e divulgar o resultado 

oficial das eleições; 



• Fazer a publicação de todos os atos necessários à realização da 

eleição. 

• A Comissão Eleitoral poderá formar comissões de trabalho para 

efetiva operacionalização da eleição; 

• As decisões da comissão eleitoral a respeito dos recursos, 

impugnações de votos e outros atos, serão tomadas e aprovadas por 

voto da maioria absoluta de seus membros. 

Art. 25° - Ao presidente da Comissão Eleitoral compete supervisionar os 

trabalhos eleitorais, fiscalizar as eleições, assinar (assinatura própria do 

presidente) o verso de cada cédula, diplomar os eleitos e resolver casos 

omissos. 

Art. 26 – Ao secretário compete conseguir e distribuir as listas de candidatos, 

auxiliar o mesário a redigir a Ata de Eleição, credenciar os fiscais, assim como 

substituir o presidente em caso de impedimento. 

Art. 27° - Ao mesário compete rubricar as sobrecartas e listas eleitorais, 

fiscalizar a votação e colaborar na redação das atas. 

Capítulo VI – Dos eleitores e candidatos: 

Art. 28° - São eleitores todos os alunos regularmente matriculados no Curso de 

Licenciatura em História. 

Art. 29° - A eleição para o Cento Acadêmico, far-se-á por voto direto, secreto, 

universal e facultativo. 

Art. 30 ° - São elegíveis todos os alunos do Curso de Licenciatura em História, 

desde que, inscritos conforme o estabelecimento neste regimento. 

Art. 31° - A inscrição para o CLIO será feita no período específico com os 

membros da Comissão Eleitoral, no horário de 09:00hrs às 20:00hrs e 

favorável. 

Art. 32° - A inscrição será realizada mediante preenchimento de formulário, 

assinado pelos coordenadores da chapa, onde estes deverão indicar nomes 

para os cargos. 

Art. 33° - Encerradas as inscrições a Comissão Eleitoral dará imediata 

divulgação das chapas cuja inscrição foi deferida. 

Parágrafo Único: caso haja somente uma chapa inscrita para concorrer às 

eleições, a mesma deverá ser homologada aclamada por uma assembleia 

geral convocada e dirigida pela Comissão Eleitoral. 



Art. 34° - Será assegurada a todas as chapas a livre propaganda eleitoral até 

24 horas antes do dia da eleição. 

Capítulo VII – Da eleição: 

Art. 35° - A eleição do que se trata o Art. 1° deste regimento será realizada na 

segunda semana de novembro, interruptamente favorável do ano ocorrente. 

Art. 36° - A secção eleitoral localizar-se-á no recinto do Campus Rondon, e 

terá um presidente e/ou vice-presidente, além de dois mesários da Comissão 

Eleitoral ou indicada por esta, não estando ligadas as chapas concorrentes da 

eleição. 

Art. 37° - Os candidatos poderão credenciar fiscais, só podendo permanecer, 

entretanto, no recinto um fiscal por vez, de cada chapa. 

Art. 38° - É vedado qualquer tipo de propaganda no recinto da eleição. 

Art. 39° - O eleitor deverá apesentar documento de identificação com foto no 

ato da votação. 

Art. 40° - A votação será realizada com cédulas eleitorais rubricadas pelo 

presidente e/ou vice – presidente, e pelos mesários, após a assinatura do 

eleitor na folha de frequência.  

Art. 41° - Haverá uma ata da eleição para registrar as ocorrências. 

Art. 42° - É vedado qualquer tipo de agressão, tanto aos candidatos quanto a 

Comissão Eleitoral. 

Parágrafo Único: A Comissão Eleitoral punirá com retirada do local da eleição 

e posterior apuração, do candidato ou aluno que esteja promovendo o ato, e 

somente poderá reintegrar-se após retratação escrita devidamente assinada, a 

ser fixado no local da eleição. 

VII – Da apuração: 

Art. 43° - A apuração será feita logo após o termino da eleição, a ser procedida 

pelos membros da Comissão Eleitoral e acompanhada pelos fiscais. 

Art. 44° - Será considerada eleita à chapa que obtiver o maior número de votos 

válidos. 

Art. 45° - As impugnações podem ocorrer até 24h após o encerramento da 

eleição, sob a forma de documento escrito. 

VIII – Dos resultados: 



Art. 46° - O resultado da eleição deverá ser imediatamente divulgado à 

comunidade acadêmica, através de informativos, ao CLIO, a Coordenação do 

Curso de História, desta instituição. 

Art. 47° - Os resultados deverão ser registrados em atas. 

Art. 48° - Em caso de empate, nova eleição deverá ser realizada no prazo de 

10 (dez) dias após a eleição. 

Art. 49° - A posse ocorrerá 15(quinze) dias, após o resultado da eleição, na 

instituição UFOPA - Rondon, na presença da Comissão Eleitoral, quando o 

presidente desta formalizará o ato da posse. 

IX – Das disposições finais: 

Art. 50° - Os casos omissos neste regimento deverão ser em primeira instância 

avaliada por esta Comissão Eleitoral e em última instância pela Assembleia 

Geral do Curso de Licenciatura em História. 

Art. 51° - Esta Comissão Eleitoral se extinguirá automaticamente após a posse 

do novo Centro Acadêmico. 

Art. 52° - É de responsabilidade do CLIO as despesas com as eleições, que 

lhe serão fornecidas através de prestação de contas. 

X – Da Comissão provisória: 

Art. 53° - O presente Centro Acadêmico será, inicialmente, direcionado por 

uma comissão provisória até que o mesmo seja instalado e tenha condições de 

realizar novas eleições de direção para o CLIO. 

Art. 54° - A Comissão Provisória será formada pelos estudantes que buscaram 

a reimplantação do CLIO, bem como, por aqueles que acompanham este 

processo. 

XI – Das disposições gerais: 

Art. 55° - O presente estatuto só poderá ser reformado, total ou parcialmente, 

se assim for requerido por 1/10 (décimo) dos estudantes. 

Art. 56° - A reforma total do estatuto deverá ser aprovada em Assembleia 

Geral, convocada especificamente para este fim e com o quórum mínimo de 

50%+1 dos estudantes presentes, e após 30 minutos, a presença obrigatória é 

de 30% de estudantes presentes. 

Art. 57° - Os estudantes não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelas 

obrigações contraídas em nome do CLIO. 



Art. 58° - Os diretores são pessoalmente responsáveis pelas obrigações 

contraídas em nome do CLIO, em virtude de ato regular de gestão. 

Art. 59° - Não é admitido voto por procuração. 

Art. 60° - O presente estatuto entra em vigor na data de sua aprovação pela 

assembleia Geral. 

 


